
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

630   . . התשס"ט-2009 כהונתן), ותקופת ועדות אחרות (מינוי שעה) שבהסדר (הוראת הבנקאיות המניות הוראות

630   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 מקוון), דוח לעניין כספי עיצום (סכומי הכנסה מס הודעת

631 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), התשכ"ו-1966 ,(4 ליער) (מס' שמור (אזור אכרזת היערות

634   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 (אגרות), התעבורה הודעת

641   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 השידור), רשות בעבור אגרה (תוספת התעבורה הודעת

641 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רכב), (שמאי ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

641 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   והרכבתו), רכב (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

642   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 וחילוצו), רכב (גרירת ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

643   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 רכב), לכלי ומפעלים (מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

643   . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 בהם), והסחר תעבורה מוצרי (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

644 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   פעולות), אישור למתן (אגרות העתיקות הודעת

12 במרס 2009 6765 התשס"ט באדר ט"ז
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ועדות אחרות (מינוי שעה) (הוראת שבהסדר הבנקאיות הוראות המניות
התשס"ט―2009 כהונתן), ותקופת

התשנ"ד- שעה), (הוראת שבהסדר הבנקאיות המניות לחוק 14(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מורה אני ישראל, בנק ונגיד הכנסת של הכספים ועדת באישור ,11993

המזרחי בנק  למעט בנק, כל של המניות לעניין אחרות ועדות ימנה הציבורי הוועד  .1
הוועדה ואולם נוספות; שנים שלוש של לתקופה בע"מ, הפועלים ובנק בע"מ המאוחד

- האמורות השנים שלוש חלפו שטרם אף כהונתה את תסיים כאמור שמונתה

(רישוי), הבנקאות לחוק 34(ב) סעיף לפי בו שליטה בהיתר המחזיק אחר שאין בבנק (1)
;5% על פחת שיעור המניות לשיעור שאינו עולה אם התשמ"א-21981,

(רישוי), הבנקאות לחוק 34(ב) סעיף לפי בו שליטה בהיתר המחזיק אחר שיש בבנק (2)
.10% על פחת שיעור המניות לשיעור שאינו עולה אם התשמ"א-1981,

לפי ,(2)1 או (1)1 בסעיפים הקבוע השיעור על עולה שאינו לשיעור המניות שיעור פחת .2
נכסים. חברת בידי המניות המוקנות מכוח בזכויות ההצבעה השימוש ייעשה העניין,

(25 בפברואר 2009) התשס"ט באדר א'
(3-2510 (חמ

ן בר–או ני  ו ר                                
           שר האוצר 

__________
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 10.

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

התשס"ט―2009 מקוון), דוח לעניין כספי עיצום (סכומי הכנסה מס הודעת

מודיע  אני  הפקודה), - (להלן  הכנסה1  מס לפקודת 195ה(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לאמור:

ידוע בחודש  2009 לעומת המדד שהיה  ינואר בחודש ידוע שהיה המדד עליית עקב .1
,2009 המס לפקודה לגבי שנת 195ב שבסעיף הכספי העיצום סכומי יהיו ,2008 ינואר
"1,500 שקלים  ובמקום חדשים" שקלים 1,050" שקלים חדשים" יבוא 1,000" שבמקום כך

חדשים". שקלים 1,570" חדשים" יבוא

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
(3-152 (חמ

נסרדישי יהודה                                       
בישראל   המסים רשות מנהל   

__________
.84 עמ' התשס"ח, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

ועדות מינוי
ותקופת אחרות

כהונתן

בזכויות השימוש
המוקנות ההצבעה

המניות מכוח

העיצום סכומי
הכספי
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התשכ"ו-1966 (תיקון),  ,(4 ליער) (מס' שמור (אזור אכרזת היערות
התשס"ט-2009

לאמור: מכריז אני היערות1, לפקודת 3 לפי סעיף בתוקף סמכותי

שמתחת בטבלה התשכ"ו-21966, ,(4 (מס' ליער) שמור היערות (אזור לאכרזת בתוספת .1
- 455 הסידורי למספר

19269 יבוא:  בגוש ,20 מס' חלקה של השורה במקום (1)

מס' מס'"חלקות המדינההשטח בדונם מטריבגוש נכס מס'

6019269* 9.240-

6219269* 1618.09-

6319269* 1263.83-

6419269* 0.831-

7319269* 3.246-

7519269* 1.598-

7419269* 1.389-

6519269* 0.686-

7619269* 0.331-

7719269* 1.103-

6619269* 0.820-

8319269* 1.168-

8219269* 1.024-

8419269* 1.537-

7819269* 0.863-

6719269* 0.835-

8719269* 9.480-

7919269* 0.905-

8119269* 0.757-

6819269* 9.640-

8519269* 1.156-

8919269* 1.861-

8019269* 0.696-

8619269* 2.228-

10319269* 3.836-
__________

מפה  - (להלן הכפר ופיתוח החקלאות במשרד היערות פקיד של במשרדו 4 המופקדת מס' בהתאם למפה (*) 

מס' 4)".  
עמ' 690. א', כרך א"י, 1 חוקי

883 ועמ' 1054. עמ' ,691 עמ' התשס"ח, ;463 עמ' התשל"ד, 2 ק"ת התשכ"ו, עמ' 2850;

התוספת תיקון
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מס' מס'"חלקות המדינההשטח בדונם מטריבגוש נכס מס'

6919269* 5.826-

9019269* 2.480-

13319269 * 4.682-

9119269* 1.699-

10219269* 1.779-

9219269* 1.592-

7019269* 2.135-

11119269* 1.689-

7219269* 1.972-

11219269* 1.012-

10119269* 1.498-

9319269* 1.604-

9419269* 1.298-

7119269* 1.566-

11519269* 0.317-

11619269* 1.833-

11319269* 1.311-

9519269* 1.279-

10019269* 0.439-

9919269* 2.398-

11419269* 0.962-

11719269* 1.065-

11819269* 1.554-

9619269* 1.830-

10519269* 1.182-

12019269* 3.771-

9819269* 2.829-

13219269* 1.366-

10619269* 0.448-

12619269* 1.851-

13119269* 1.291-

12419269* 1.160-

12319269* 1.305-

12119269* 1.265-

10819269* 0.785-
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מס' מס'"חלקות המדינההשטח בדונם מטריבגוש נכס מס'

10919269* 0.429-

8819269* 0.073-

11919269* 1.650-

12219269* 0.211-

6119269* 91.260-

יבוא: 19271 בגוש ,1 מס' חלקה של השורה במקום (2)

מס' מס'"חלקות המדינההשטח בדונם מטריבגוש נכס מס'

4119271* 22.247-

4219271* 467.38-

."4 מס' בהתאם למפה  (*)

"16.497" אחרי מטרי", בדונם "השטח בטור 18 בגוש 19271 מס' חלקה של בשורה (3)
על  אדומים רשת בקווי המסומן לשטח בהתאם 16.491 דונם בגודל "למעט שטח יבוא

;"4 מס' מפה גבי

תימחק;  -  19271 בגוש ,26 מס' חלקה של השורה (4)

תימחק; - 19271 בגוש ,29 מס' חלקה של השורה (5)

"16.577" אחרי מטרי", בדונם "השטח בטור 19271 בגוש ,34 מס' חלקה של בשורה (6)
על  אדומים רשת בקווי המסומן לשטח בהתאם 16.559 דונם בגודל "למעט שטח יבוא

;"4 מס' מפה גבי

"25.499" אחרי מטרי", בדונם "השטח בטור 19271 בגוש ,35 מס' חלקה של בשורה (7)
על  אדומים רשת בקווי המסומן לשטח בהתאם 25.350 דונם בגודל "למעט שטח יבוא

;"4 מס' מפה גבי

"56.009" אחרי מטרי", בדונם "השטח בטור 19271 בגוש ,38 מס' חלקה של בשורה (8)
על  אדומים רשת בקווי המסומן לשטח בהתאם 25.090 דונם בגודל "למעט שטח יבוא

."4 מס' מפה גבי

(4 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט י'
(3-262 (חמ

ן                                 שלום שמחו
ופיתוח הכפר החקלאות שר  
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התשס"ט-2009 (אגרות), התעבורה הודעת
- התקנות), (להלן התשכ"א-11961 התעבורה, לתקנות תקנה 15א(ב) לפי סמכותי בתוקף   

לאמור: מודיע אני

בחודש ינואר 2008, שפורסם 2009 לעומת המדד ינואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ט בניסן ז' ביום הנספחים, החל למעט הראשונה לתקנות, התוספת נוסח  יהיה

להלן: כמפורט (1 באפריל 2009),

"תוספת ראשונה 
א'  חלק

בדיקה ובעד נהיגה בחינות בטיחות, לקצין הסמכה כתב נהיגה, רישיונות בעד אגרות
לנהג  רפואית

                                              טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

בעד או לבחינה, הבקשה הגשת בעת ,203 לפי תקנה עיונית בעד בחינה .1
בעת קביעת המועד הנוסף ,210 לפי תקנה נוספת 43בדיקה עיונית

בעד או לבחינה הבקשה הגשת בעת ,203 לפי תקנה מעשית בעד בחינה .2
בעת קביעת המועד הנוסף ,210 לפי תקנה נוספת 125בחינה מעשית

217 כאמור בתקנה שליטה מבחן בעד כל 260א.

שנים עשר של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2389ב.

שנים תשע של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2355ג.

שנים שמונה לתקופה של חידושו בעד או רישיון נהיגה בעד 2311ד.

שנים שבע של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2275ה.

שנים שש של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2239ו.

שנים חמש של בעד חידושו לתקופה נהיגה או רישיון בעד .3202

שנים ארבע לתקופה של חידושו בעד או רישיון נהיגה בעד .4164

שנים שלוש לתקופה של חידושו בעד או רישיון נהיגה בעד .5125

שנתיים של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד .683

שנה של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד .746

או נהיגה רישיון בעד העניין, לפי ,7 עד 2ב בפרטים האמור על נוסף .8
ממנו חלק או חודש כל בעד שלמות, שנים של שאינה לתקופה חידושו
האגרה  שבין 1/12 מההפרש - העניין לפי השלמות, השנים על הנוסף
הארוכה מהתקופה ,7 עד 2ב בפרטים שנים שלמות כמפורט של לתקופה
התקופה - זה בפרט (להלן ביותר אליה והקרובה הרישיון מבוקש שבעדה

מהתקופה השלמה. בשנה הקצרה לתקופה האגרה השלמה) לבין

רישיון כפל בעד .935

של תוספת 3 עד 9, בפרטים כאמור רישיון של ראשונה הנפקה בעד 927א.

של תוספת ,9 עד 2ב בפרטים כאמור של רישיון חוזרת הנפקה בעד 920ב.

שיעור התאמת
האגרות

__________
.841 עמ' התשס"ח, 1 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;
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                                              טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

לכל חידושו או נהיגה רישיון בעד 9ב, עד 2ב בפרטים האמור אף על 9ג.
פעיל מילואים חייל כי הוא שאישר צה"ל למי תוקף, תקופת

10

תעודה: או נהיגה רישיון למבקש לנהג, רפואית בדיקה .10

לפי נהיגה רישיון או בעל נהיגה רישיון של מבקש רפואית בדיקה בעד (1)
(7) משנה בפרט בדיקה כאמור למעט ג' השני לחלק בפרק ג' 562סימן

בעד בדיקה חוזרת (2)289

ערר לוועדת ערר בעד (3)954

ציבורי בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב בעד (4)878

הכולל שמשקלו מסחרי רישיון נהיגה לרכב למבקש בדיקה בעד (5)
ק"ג 14,999 על עולה 878המותר

רפואיים בהעדר הנבדק בעד בדיקת מסמכים (6)105

חומרים חילוף תוצרי מסוכנים או לאיתור סמים שתן בדיקת בעד (7)
סמים מסוכנים 198של

שנים ל–5 או בעד חידושו הסמכה לקצין בטיחות בעד מתן כתב (א) .11411

הסמכה כתב כפל בעד 35(ב)

חלק ב'

של נהיגה  והדרכה להוראה רישיונות בעד או לנהיגה ספר לבתי רישיונות אגרות בעד

                                             טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

עד שנה, חידושו כשתוקפו בעד או לנהיגה ספר רישיון לבית (א) בעד .1
בלבד רכב אחד הוראה עומד לצורכי הספר בית 379כשלרשותו של

שנה, עד כשתוקפו בעד חידושו ספר לנהיגה או לבית רישיון בעד (ב)
אחד יותר מרכב הוראה לצורכי עומד הספר בית 752כשלרשותו של

חידושו - בעד או נהיגה להוראת רישיון בעד 2. (א)
- חידושם בעד

שנים עשר לתקופה של  (1)1,020

שנים לתקופה של תשע (2)933

שנים שמונה של  לתקופה (3)845

שנים לתקופה של שבע (4)757

שנים שש של לתקופה (5)670

שנים לתקופה של חמש (6)571

שנים ארבע של לתקופה (7)469

שנים שלוש של לתקופה (8)362

שנתיים של לתקופה (9)250

שנה של לתקופה (10)125
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                                             טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים
העניין, לפי ,(10) עד   (1) משנה  בפרטי  האמור על (11) נוסף 
שנים של שאינה לתקופה חידושו או נהיגה להוראת רישיון בעד
השלמות, על השנים הנוסף ממנו חלק או כל חודש בעד שלמות,

שנים  של לתקופה האגרה שבין מההפרש  1/12 - העניין לפי
מהתקופה הארוכה  (10) עד   (1) משנה בפרטי כמפורט  שלמות
(להלן ביותר אליה והקרובה חידושו או הרישיון מבוקש שבעדה
הקצרה לתקופה האגרה לבין השלמה) התקופה - זה משנה בפרט

השלמה. מהתקופה בשנה

נהיגה להוראת לקבלת רישיון בחינה בעד 125(ב)

מקצועי היתר לניהול בחינה לקבלת בעד 125(ג)

253 בתקנה כאמור נוספת בחינה כל בעד 60(ד)

זה חלק לפי היתר או רישיון כפל בעד .335

חלק ג'

בדיקתם  ובעד רכב לכלי הבעלות רישום ושינוי רישיונות בעד אגרות

 טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

היא: ברכב שינוי רישום הבעלות בעד אגרה .1

רכב צדי ואופנוע עם תלת–אופנוע לרבות 65(א) קטנוע, אופנוע

משנה (א) בפרט המפורט רכב למעט סוג, מכל 194(ב) רכב

כאמור סחר, רישיון שם בעל סוג, כשהוא נרשם על מכל מנועי רכב (ג)
284(א)(2א) בתקנה

33

מנועי מכל סוג 65(ד) רכב לא

ואוטובוס אופנוע דו–שימושי, למעט פרטי ורכב פרטי נוסעים רישיון לרכב בעד אגרה (א) .2
או הקובע) היום - (להלן (1 באפריל 1996) התשנ"ו בניסן י"ב ביום לראשונה שנרשם פרטי,
קבוצת - העניין (להלן לפי א', שבנספח בטבלאות המפורטות מן מקבוצת מחיר לאחריו,
כל לצד רישיון כאמור, כקבוע בעד חידוש שלהלן, או א' בטבלה כמצוין בטור מחיר),

העניין: לפי ב' עד ה', בטורים קבוצה

הדגבא

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה חדשים בשקלים האגרה     

מחיר קבוצת

או ייצורו ששנת
לכביש עלייתו מועד

שנים 3 עד

או ייצורו ששנת
לכביש עלייתו מועד

שנים 4 עד 6

או ייצורו ששנת
לכביש עלייתו מועד

שנים 7 עד 10

ייצורו ששנת
מועד עלייתו או
 10 מעל לכביש

שנים
1960841737644

21,2211,065933816

31,4721,2881,128984

41,7561,4931,2701,079

52,0111,6571,3671,130

62,8552,1411,6061,202

74,0692,8471,9931,396
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ושנרשם  3,500 ק"ג עד הוא המותר הכולל שמשקלו מסחרי לרכב רישיון בעד אגרה (א1)
מן מחיר מקבוצת לאחריו, או (1998 בפברואר   1) התשנ"ח בשבט ה' ביום לראשונה
בעד או משנה (א), שבפרט בטבלה א' בטור א', כמצוין שבנספח 1א בטבלה המפורטות
לפי טבלה, באותה עד ה' ב' בטורים קבוצה כל לצד כקבוע כאמור, תהיה רישיון חידוש

העניין.

בטבלה א' בטור  וכמפורט (א) משנה בפרט  כאמור  לרכב רישיון בעד אגרה   (ב)
תהיה כאמור, רישיון חידוש או בעד הקובע לפני היום לראשונה שנרשם ב', שבנספח
שבפרט בטבלה קבוצה כל לצד כקבוע ב', בטור לצדו המצוינת המחיר קבוצת  לפי

לפי העניין. ה', עד ב' (א) בטורים משנה

לפני יום לראשונה או שנרשם (א1) משנה בפרט כאמור לרכב רישיון בעד אגרה (ב1)
בטור כמפורט היא כאמור, רישיון חידוש בעד או (1 בפברואר 1998) התשנ"ח בשבט ה'
קבוצה כל לצד כקבוע ב', לצדו בטור המצוינת קבוצת המחיר לפי ג' שבנספח בטבלה א'

העניין. לפי ה' עד ב' בטורים (א) משנה שבפרט בטבלה

ברישיונו המצוין לרכב רישיון בעד אגרה (ב1), עד (א) משנה בפרטי האמור אף על (ב2)
שנרשמה המחיר תהיה לפי קבוצת כאמור, רישיון או בעד חידוש נהיגה לימוד כרכב
לפי (ה) עד (ב) בטורים  (א)  משנה שבפרט בטבלה קבוצה כל  לצד כקבוע  ברישיונו,

שקלים חדשים. 215 של ובהפחתה העניין,

נמחק. (ג)

נמחק. (ד)

רכב מדברי,  או יותר, 3,501 ק"ג המותר שמשקלו מסחרי לרכב רישיון בעד אגרה (א) .3
ידי על המופעלים רכב חילוץ, שריפות, לכיבוי רכב רכב חשמלי, אמבולנס, עבודה, רכב

חדשים.  343 שקלים תהיה חידוש הרישיון או בעד בנזין מנוע

דיזל מנוע ידי על (א), המופעל משנה בפרט המפורטים לרכב מן רישיון בעד אגרה (ב)
להלן: תהיה כמפורט חידוש הרישיון בעד או

בק"ג המותר הכולל כשמשקלו
האגרה בשקלים חדשים

שנה של לתקופה ניתן כשהרישיון

16,000 1,739עד

2,181מ–16,001 עד 20,000

ומעלה 3,006מ–20,001

אחת שנה של לתקופה הרישיון, חידוש אגרה בעד או אספנות לרכב רישיון בעד אגרה .4
חדשים.  200 שקלים של בשיעור תהיה

צדי היא: רכב עם ואופנוע אופנוע, לתלת לאופנוע, רישיון בעד (א) אגרה .5

בסמ"ק המנוע גלילי כשתפוסת
חדשים בשקלים

שנה של לתקופה ניתן כשהרישיון

50 39עד

147מ–51 עד 150

ומעלה 272מ–151

חשמלי במנוע המונע אופנוע בעד אגרה 39(ב)
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של ניתן לתקופה הרישיון כאשר חידוש רישיון בעד לאוטובוס או לטיולית, בעד רישיון אגרה .6
היא: שנה

א' טור
ב' טור

חדשים בשקלים

מופעלים - האוטובוס או  כשהטיולית

דיזל שאינו מנוע ידי מנוע 498על
דיזל ידי מנוע 920על

הפיקוח לפי צו רישיון לגביו שניתן סיור, להסעת פרטי ולרכב למונית בעד רישיון אגרה .7
או בעד התשמ"ד-21985, רכב), והשכרת מיוחדת הסעה סיור, (הסעת ושירותים מצרכים על

היא: חידושם

דיזל: ידי מנוע על כשאינם מופעלים (א)

א' טור
כשמספר מקומות הישיבה

הנהג מלבד לנוסעים

ב' טור
הרישיון חדשים כאשר בשקלים

שנה של לתקופה ניתן

4 125 עד
ומעלה 5169

דיזל: מנוע ידי על מופעלים כשהם (ב)

א' טור
כשמספר מקומות הישיבה

הנהג מלבד לנוסעים

ב' טור
הרישיון חדשים כאשר בשקלים

שנה של לתקופה ניתן

4 583עד
ומעלה 5953

היא: הרישיון חידוש בעד לטרקטור או רישיון בעד אגרה .8

א' טור

ב' טור
הרישיון חדשים כאשר בשקלים

- ניתן לתקופה של
שנתייםשנה

- מופעל כשהטרקטור

בנזין מנוע ידי 210416על

או אחר דיזל מנוע 6081,216על ידי

היא: רישיון בעד חידוש או להובלת טובין המיועד לשמש רישיון לגרור בעד אגרה .9

א' טור
בק"ג המותר הכולל כשמשקלו

ב' טור
שנה לתקופה של ניתן כשהרישיון בשקלים חדשים

4,000 60עד
147מ–4,001 עד 8,000

ומעלה 334מ–8,001

חדשים.  334 שקלים היא חידוש הרישיון בעד או לנתמך רישיון שנתית בעד אגרה .10

האגרה  1/12 מן של בשיעור תהיה משנה פחות של לתקופה לרכב רישיון בעד האגרה 10א.
ממנו. חלק חודש מלא או העניין, בעד כל לפי 2 עד 10, בפרטים הקבועה השנתית

__________
.1160 עמ' התשנ"ב, 2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164;
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חדשים.  24 שקלים היא 272א תקנה לפי נכה של רכב בעד אגרה .11

בטל. .12

היא 1,293  חידושו בעד או 9 לפקודה סעיף לפי שניתן סחר רישיון בעד שנתית אגרה .13
חדשים. שקלים

278 היא 35  תקנה לפי חד–פעמית נסיעה לצורך שניתן מיוחד רכב רישיון בעד אגרה .14
חדשים. שקלים

מוסד שם על הרשום רכב בעד רישיון השנתית תהיה האגרה זו בתוספת האמור אף על .15
- וצדקה לעזרה אגודה או טכני לסיוע

המפורטים הרכב מכלי לאחד והניתן התחבורה שר ידי על שהוכר טכני לסיוע מוסד (1)
חדשים;  24 שקלים - זו בתוספת

לרכב והניתן התחבורה שר בידי שהוכרה דתית עדה של וצדקה לעזרה אגודה (2)
חדשים;  24 שקלים - מתים אלא להובלת משמש שאינו

 24 - נפגעים ילדים להסעת המשמש לרכב נפגעים לילדים ישראלי איגוד - "אילן" (3)
חדשים; שקלים

חדשים;  24 שקלים - מפגרים להסעת המשמש לרכב מפגרים לקימום אגודה - "אקים" (4)

חדשים.  24 שקלים - נכים להובלת המשמש לרכב - שרה" יד "אגודת (5)

רישום שינוי אישור כפל רכב, רישיון על תוקף אישור כפל רכב, רישיון כפל אגרה בעד .16
סחר היא: או כפל רישיון רכב, בעלות על

חדשים בשקלים
אישור כפל או רכב רישיון 35כפל

125כפל רישיון סחר
שעבוד רישיון רכב שבו רשום 136כפל

השנתית, הבדיקה בזמן שלא ובין השנתית הבדיקה בזמן בין נוספת, בדיקה בעד אגרה .17
 60 היא לפקודה, 17(א) לסעיף ו–(3) (2) פסקאות רישיון לפי מאגרת שאינו פטור רכב של

חדשים. שקלים

380 היא  תקנה לפי הרישיון בעל בקשת לפי הניתן רכב מבנה לשינוי היתר בעד אגרה .18
חדשים.  210 שקלים

נתקיימו  אם לשנה חדשים 24 שקלים היא או חידושו מסוג נ"נ בעד רישיון רכב האגרה .19
אלה: כל ברכב

כאמור; רשום ועודנו ספר משק שם על צה"ל המלצת לפי נרשם הוא (1)

מיקוש; כנגד משוריינות ומערכת ספגות דיזל מנוע בו הותקנו (2)

בלבד. ספר משק שדות בגבולות עפר בדרכי לנסיעה תנועתו הוגבלה (3)

בטל. .20

282 היא:  בתקנה  כאמור רכב של טיפוס אב בדיקת בעד 21. אגרה
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                    טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

פרטי 210רכב
עבודה מסחרי או רכב 252רכב

443אוטובוס

שתיקבע מספר לוחית בעד האגרה לרבות לתלת–אופן, או לאופניים רישיון בעד אגרה .22
על שלא יעלה בסכום תהיה מועצה מקומית, עיריה או של מועצה עזר שהתקינה בחוק

המפורט להלן:

חדשים.  35 שקלים - לאופניים

חדשים.  35 שקלים - לתלת–אופן

 577 תקנה לפי בה ושהותו לישראל אוטובוס או מסחרי רכב של כניסתו בעד אגרה .23
ארצות בדולרים של ב' בטור לצדו הנקוב בשיעור א' בטור להלן כנקוב לגבי רכב תהיה
כפי הדולר של השער היציג בשקלים לפי של הסכום או בשווי אמריקה, של הברית

התשלום: ביום ישראל בנק שפרסם

א' ב'טור טור

מוצא הרכבארץ משקל כולל מותר בק"גסוג
של בדולרים האגרה

ארצות הברית

ציבורימצרים פטוראוטובוס

מסחרימצרים 15מ–10,000 עד 20,000רכב
מסחרימצרים 30מ–20,001 עד 40,000רכב
מסחרימצרים 35מ–40,001 עד 55,000רכב

חלק ד'

מונית להפעלת לרישיונות אגרות

לפקודה) ו–14ו ו–535 וסעיפים 14ג(ד) 526 490(א), (תקנות

חדשים בשקלים
מונית - להפעלת רישיון מתן 1. בעד

1989 לשנת שנקבעה מהמכסה 107,634(א)
ו–1992 1990 לשנים שהוקצו מהמכסות 109,762(ב)

- מונית להפעלת (רישיונות התעבורה פקודת לתיקון חוק לפי (ג)
התשנ"ב-31992 שעה), 109,762הוראת

מונית להפעלת היתר להעברת רישיון מתן בעד אגרה .21,740
קיום או ירושה צו לפי מונית להפעלת רישיון להעברת היתר בעד אגרה 2א.

צוואה
643

הסעה רישיון מתן בעד אגרה .367
מונית להפעלת בקשה לרישיון הגשת בעד אגרה .4"664

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז

טרמן סי ן גדעו  (3-83 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות __________
3 ס"ח התשנ"ב, עמ' 138.
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התשס"ט-2009 השידור), בעבור רשות (תוספת אגרה התעבורה הודעת

כאמור: מודיע אני לפקודת התעבורה1, סעיף 84 לפי סמכותי בתוקף  

ב–1 בינואר  ידוע שהיה המדד לעומת ב–1 בינואר 2009 ידוע שהיה המדד שינוי עקב .1
של בסך השידור, רשות בעבור מנועי, לרכב רישיון לאגרת הנוסף הסכום יהיה ,2008

(1 באפריל 2009). התשס"ט בניסן ז' ביום החל חדשים שקלים 116

(11 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט י"ז
טרמן סי ן גדעו  (3-83 (חמ

התחבורה משרד של הכללי המנהל   

בדרכים והבטיחות
__________

.624 עמ' התשס"ח, ק"ת ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

התשס"ט-2009 (שמאי רכב), ושירותים מצרכים הפיקוח על הודעת
התש"ם-11980  רכב), (שמאי ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו לסעיף 15(ב) בהתאם  

לאמור: מודיע אני הצו), - (להלן

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2009 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
כמפורט התשס"ט (1 באפריל 2009), בניסן ז' ביום החל לצו, התוספת נוסח 2008, יהיה

להלן:

"תוספת
(15 (סעיף

חדשים בשקלים

בפנקס השמאים רישום אגרה בעד (1)245
שמאי בעד תעודת חמש שנתית אגרה (2)856

בפנקס מתמחה רישום בעד אגרה (3)245
בכתב, או פה בעל בחינה עיונית, תוצאות על אישור (4)

בחינה מעשית או  
122

מסמך כפל האגרה(5) מחצית
בעד ששולמה

המקורי" המסמך

(2 במרס 2009) התשס"ט באדר ו'
טרמן סי ן גדעו

           (3-1871 (חמ
משרד התחבורה של המנהל הכללי                                                                                         

והבטיחות בדרכים  

__________
.681 עמ' התשס"ח, ;76 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התש"ם, עמ' 2182;

התשס"ט-2009 והרכבתו), רכב (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

והרכבתו), רכב (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 7(ג) לסעיף  בהתאם   
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשכ"ז-11967

תוספת אגרה
בעבור רשות

השידור

שיעור התאמת
אגרות

__________
.5 עמ' התשס"א, ;30 עמ' התשנ"ו, ;231 עמ' התשמ"ג, 1 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616;
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פברואר  בחודש שפורסם המדד 2009 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
להלן: כמפורט התשס"ט (1 באפריל 2009), בניסן ז' ביום החל לצו, התוספת נוסח 2008, יהיה

"תוספת
(7 (סעיף

בשיעור תהיה רכב של מרכבים או ייצור רכב למפעל בעד רישיון חידוש או רישיון אגרת
להלן: כאמור המרכב או הרכב סוג ליד המפורט

חדשים בשקלים

למעט במפעל, או המורכב מנועי המיוצר רכב כל בעד (1)
אופנוע וקטנוע  

165

אוטובוס מרכב כל בעד (2)"165

(2 במרס 2009) התשס"ט באדר ו'
טרמן סי ן גדעו  (3-1186 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות

התשס"ט-2009 וחילוצו), רכב (גרירת ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

וחילוצו), רכב (גרירת ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 19(ב) לסעיף  בהתאם   
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשל"ד-11974

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2009 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ט (1 באפריל 2009), בניסן ז' ביום החל לצו, השניה התוספת נוסח 2008, יהיה

להלן: כמפורט

שניה "תוספת
(19 (סעיף

חדשים בשקלים

של - לעסק 1. רישיון
וחילוץ גרירה (1)144

חילוץ או גרירה (2)62
בחינה או בכתב, פה או בעל עיונית, תוצאות בחינה על אישור .2

 מעשית
208

כפל כתב הסמכה .341
מסמך כפל האגרה4. מחצית

בעד ששולמה
המקורי" המסמך

(2 במרס 2009) התשס"ט באדר ו'
טרמן סי ן גדעו  (3-711 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות
__________

.682 עמ' התשס"ח, 1 ק"ת התשל"ד, עמ' 972;

שיעור התאמת
אגרות

שיעור התאמת
אגרות
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רכב), לכלי ומפעלים (מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת
התשס"ט-2009

רכב), לכלי ומפעלים (מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו לסעיף 25(ב) בהתאם  
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התש"ל-11970

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2009 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
כמפורט (1 באפריל 2009), בניסן התשס"ט ביום ז' לצו, החל 25(א) סעיף נוסח יהיה ,2008

להלן:

להלן: אגרה בשיעור כמפורט תשולם אישור מתן רישיון או בעד "(א)

חדשים בשקלים

אחד במקצוע העוסק למפעל רישיון (א) (1)284
נוסף מקצוע לכל 165(ב)

או בכתב, או פה בעל עיונית, בחינה תוצאות על אישור (2)
בחינה מעשית

208

בסימן (2) המפורט מסמך 41(3) כפל
אחר מסמך כל האגרה(4) מחצית

בעד ששולמה
המקורי" המסמך

(2 במרס 2009) התשס"ט באדר ו'
טרמן סי ן גדעו                        (3-291 (חמ

התחבורה משרד של הכללי                                                              המנהל

          והבטיחות בדרכים
__________

.683 עמ' התשס"ח, ;77 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התש"ל, עמ' 2186;

בהם), תעבורה והסחר מוצרי (ייצור ושירותים מצרכים הפיקוח על הודעת
התשס"ט-2009

והסחר תעבורה מוצרי (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו לסעיף 9(ב) בהתאם  
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשמ"ג-11983 בהם),

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2009 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ט (1 באפריל 2009), בניסן ז' ביום הראשונה לצו, החל התוספת נוסח 2008, יהיה

להלן: כמפורט
"תוספת ראשונה

(9 (סעיף

רישיון  מנועי), שאינו (רכב גרורים לייצור ולמפעל תעבורה, מוצרי לייצר רישיון בעד  
חדשים." שקלים 327 אגרה בשיעור של תשולם חידושם בעד או סחר במוצרי תעבורה

(2 במרס 2009) התשס"ט באדר ו'
טרמן סי ן גדעו  (3-202 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות

שיעור התאמת
אגרות

שיעור התאמת
אגרות

__________
.683 עמ' התשס"ח, ;78 עמ' התשס"ג, ;1090 עמ' התשמ"ג, 1 ק"ת
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התשס"ט-2009 פעולות), אישור למתן (אגרות העתיקות הודעת

פעולות), אישור למתן (אגרות העתיקות לתקנות 4(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשס"א-12001

החל  2 לתקנות, נוסח תקנה היסודי, המדד לעומת לצרכן המחירים במדד עקב השינוי .1
הוא כלהלן: (1 בינואר 2009), התשס"ט בטבת ה' ביום

"אגרות לצורך
אישור מתן

את  המנהל והתנה 29 לחוק, לפי סעיף בקשה לאישור הוגשה למנהל .2
להלן: כמפורט האישור אגרות מבקש בתנאים, ישלם האישור מתן

חדשים בשקלים

הפעולות בגין למנהל שהוגשו תכניות בדיקת בעד (1)
האישור מבוקש 110שלגביהן

מבוקש הפעולות שלגביהן ביצוע על  פיקוח בעד (2)
- האישור

ביום ארבע שעות על עולה בהיקף שאינו 420(א)
שעות ארבע על חלק ממנו, העולה או יום לכל 840(ב)

הבדיקה - חיתוך ביצוע (3) בעד
החיתוך בביצוע הארכיאולוג פעולות לגבי (א)

ממנו חלק או יום 840לכל
- מכני בכלי החיתוך, ביצוע לצורך שימוש, בעד (ב)

ממנו או חלק שסיפקה הרשות, לכל יום (1)1,190

חשבונו, על העמיד האישור שמבקש (2)
המנהל פטורבאישור

העתיקות - רשות בידי הצלה חפירת ביצוע (4) בעד
החפירה ריבועי  משטח רבוע מטר לכל  (א)
אישור מתן לצורך המנהל, קביעת לפי שנדרשו,

- עבודות לביצוע
בעבורו או ציבורי גוף של (1)950

בעבורו או ציבורי גוף שאינו מי של (2)480
את לבצע  לבקשה הסכמתו את המנהל (ב) נתן
האישור מבקש מטעם פועלים באמצעות החפירה
לפי (א)(1) או (2), משנה שבפסקת האגרה מחצית -

העניין."

(22 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ח
 (3-3005 (חמ

רפמן דו שוקה 
העתיקות רשות מנהל   

__________
.908 עמ' התשס"ח, ;484 עמ' התשס"א, 1 ק"ת

 אגרות לצורך
אישור מתן


